
Dn Sebestény Sándor

Honvé dt isztek az 1848 l 49-e s

szabadságharcban: Lenk.y }ános
tábornok és Káro|y ezredes

,,Nem,,csiigged, s honaéd tisztét teljesíti,
Míg 8a z, aa1y testhalmok kijzt sírt taláL,.'

(Kisfaludy Káto|y, 1821)

El hang
Nemzetunk 1848 ószén már a honvéd onvédelmi
háboni ritve sztóibe kénys zerilt Valósággal meg-
rázta a kózvéleményt az j sokkoL hír, a selmec-
bányai szuletésií bár Puchner Antal Szanis zI
(1779-1,852) cs. és kir. lovass ágitábornok, erdélyiíó-
parancsnok nagys zebeni f ha diszállásról 1B4B. ok-
tóber 18-án felmondta az engedelmességet a ma-
gyar országgyrilésnek és ostromállapotot hirdetett
ki Erdélyben. A politikusok jól tudták, a dontés az
1B4B. október 3-i uralkodói manifesztum egyenes
katonap olitikai kov e tk ezménye / am ely ma gya r kó z,
jogr szempontból érvénytelen, hiszen hiányzott a
felel s magyar miniszter ellenj egyzése, ráadásul a
koltségvetés elfogadása el tt nem is lett volna az
uralkodónak joga feloszlatni az országgyiilést, de
itt már katonapolitikai szempontok diktáltak.

Erdély f ldj éról jott a fenyegetés, amely unt ját
Mugy atoTszággal oly szeretettel koszontotte min-
den patrióta, s nevukben Pet fi Sándor Két ország
olelke zése cím(i, meghatóan szép kolteményében
így koszontotte a Királyhágón tril él ket: ,,Légy iid-
aóziilae kebl nkon, ErdéIy l Oh, nemzetemnek drá-
ga tesfuére,l Simulj, simulj testaéred kebelére,l Amely -
ben a szía most oly édesen z)er..,"/

Puchn er tábornok kiáltványa ezze| az hajtással
baonygyokeresenellentétesvolt,aíóhadparancsnoki
dontés azonban trilságosan meglep nek mégsem
nevezhet . A magyarors zágl honos ság , fótiszt az
uralko d ház vakon elkotelezett kedvence volt. A
királytól adományként már 1,841,-ben megkapta a
három falut magában foglaló bikali uradalmat, s rend-
kívuli ambiciózuss ágát az is mutatta, hogy kisfiát
Hann Ib ál névre kere sztelte tte . Puchn et állandó an
berzenkedett az erdélyi F hadparancsnoksá1 alá-
rendelésén a Batthyány-korm ánynak, bizonyítha-
tó an o s sz ej átszott L atou r o sztták hadu gyminisz ter-
rel. Pártfo g jameggyllkolása 1848. október 6-án,ami-
kor a magyarokkal rokonszenvezó bécsi nemzet-
rok feltart ztattak az er sitésnek szánt gránátos

zászL aljat, pedig valósággal felb szítette. Ezután
Puchn er azalárendelt sorkatonasággal 1848 decem-
berének kozepéig - Háromszék kivételével _ egész
Erdély tkézrekerítette. J zef ZachariaszBem tábor -

Lenkey Iános és Lenkey Károly

noknak 1B4B. december 8-i kineve zése az erdélyi
magyar sereg élére hoz majd változást: a császáti-
akaz7}49. janufu 77-i gálfalvi utkozetet a császári-
ak már elvesztik, de Ben Nagyszeben ellen indított
január 21,-i támad ását már visszaverik, majd febru-
ár 4-én, avízaknai csatában csaknem dont veresé-
get mértek a ma 1yar csapatokra. Csak a dics séges
1849. február 9-i piski titkozet fordított dont en is-
mét javunkra, mely után Puchner megtépázott csa-
pataival Havasalfoldre hátrált ki.

Intervenciós betiirés
A magyat Felvidék népe sem élhetett nyugalom-
ban: 1848. december 6-ánFranz Schlick osztrák lo-
vassági tábornok (csak félszemmel látott) nyolce zer
f s seregével (27 tábori loveggel) betort a duklai há-
gón áthazánkba, s ot nap lefogása alatt Kassáig nyo-
mult el re. Az osztrák hadtest jelent s er t képvi-
selt: magába foglalta a Fiedlervezérórnag1r parancs-
noksá ga alatt álló Vilmos fhc. ezred 3. zászlóalj át, a
gr. Nugent ezred3. zászlóalj át, a gr. Hartmann ez-
red 2. zászlóalj át, a 36. gyalog titeg (6 fontos) és a
császári chevauxle gers ek (cheval-lé ger - kónn yii fu gy -
vetzetri lovas katona) 2. osztáIyát.Kotelékébe tar-
to zottPerger v ezét órnagy d and á rj áb lbr. Kou d elka
ezredének 3. zászlóalj d, d gr. Mazzuchelli ezred3.
zászl alja, a Parma herc e1ezred népfelkel zászl -

ahja, a császár konnyiílovasok 1. osztáIya és a 11.
szám , roppentyiíuteg. A hadtest tartalék dan dár,
ját Deym vezérórnagy vezette| ez a Vilmos f her-
ceg ezredl,. zászlóalj áb lvalamint a Sunstenau vér-
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tesek 1 . osztáIyáb l áIIt, kiegés zítve egy 12 fontos
utegge1.

A térség védelmét magyar részr 1 Pulszky Sán-
dor ezredes szervezte; három honvédzászl alj, né-
hány ezet mozg nemzet r és 15 loveg állt kezdet-
ben rendelkezésére. Az ezredes gy tervezte, hogy
azttn. Kassai-hegynél pr bálja feltart ztatni azeló-
retor osztrákokat, ezért sáncok építését is elren-
delte a város el tt. A sán cépító munkások kláIlítá-
sa, acsapatok élelmezése kezdetben igen nehéz fel-
adatn akbizonyult, hiányzott az erós kéz az elóljá-
róságoknál, ezért Pulszky december 5-én mé8 a íó-
vezériposzt1ár lvaló lemondással is feny egetózott.

Schlick tábomok 1848. decemb er 1"],4n kikényszedtette
a magyarokkal az utkozetet Budamér és Kassa ko-
zótt. (A kis telepulés Kassától északkeletre alig tíz
km-re, aTarca folyó jobbpartján fekszik.) A tábor-
nok Eperjesen tart zkodva kémjelentésekb l meg-
tudta, hogy Pulszky er sítést vár Miskolcról. Ezé7t
er ltetett menetben csapataival kimozdult Eperjes-
r l és mé8 a mag"yar katonák megérkezése el tt meg-
támadta csapatainkat. Az utkozet magyar ftszróI
szerencsétlen kimenetelri volt, csak a 20. honvéd-
zászl aljnak és a lengyel légtósoknak - az alakula-
tot Wladislaw Tch tznicki rna1y vezette - volt ko-
sz o nh etó, ho gy a mawar c s ap a tok ar ányla1 nagyobb
veszteségek nélkul tudtak visszavonulni. Schlick csa-
pataival Kassát me gszáIltd, d szembenálló magyar
csapatokat egészen Miskolcig visszavetette. E kato-
nai akció már kozvetlenul beilleszkedett Alfred
Windisch-G r átz de c emb er 13 - án indíto tt általáno s
támadásának straté gi ájáb a.

Hader szefrIezés
Az osztrák intervenció hírére a magyar korm ány
Pest-Buda sáncainak és védvonalainak meger ósíté-
sére 1848 decemberében megtette az elsó intézke-
déseket. Felkérte az orszá1gyrilési képvisel ket is,
hogy megyéikt 1kérjenek az eródítésekhez szemé-
lyi és technikai segítséget. Szép péIdája a tettrekés-
zségnek, hogy Eget országgy,űIési képvisel je, Csiky
sándor levélben fordult szilóvárosa foldmiívesei-
hez, hogy vállalkozzanak a fóvfuosban sáncmun-
kára. Kubik Endre egri városi mérnok a munkák
szakmai irányítását is elvállalta. A jelentkezók szá-
máta- 1848. decemb er 13-án már el is indultak Pest-
re - a kitermelt f ld kobmétere után 5 rénus forint
fizetést helyeztek kilátásb a.

A felvidéki osztrák betorés hírére a hadu gyi kor-
mányzat a Heves me gyébe kinevezett Almásy Pá|
kormáryrbiztos mellé áIította december kozepén a
képzéssel foglalkoz Lenkey Károly nemzetór r-
nagyot. Kozvetlen feladatként aztkapta, hogy szer-
vezzen onkéntesekb 1és nemzetórókb 1lovas har-
coló alakulatot, gyulekezési kozpontként Fuzes-
abonyt jelolték ki. A toborzás surget volt, mert pl.
a kassaiak december elején még csupán 32 lovas
nemzet rrelrendelkeztek. Kossuth Lujos kulon kér-
te a hevesi korm ánybiztosokat, nevezetesen Alm áry
Pált és Recski An drást, hogy ,,dz organisatiob an fó

tekintettel legyenek Önok a lovass ágta, gyalog-
ság... egy-két zászlóalj is elég, de lovasság mentul
tobb, annál jobb ..." Pulszky ezredes kulon levélben
pontosította a kérést: ,,Csupán Lófegyverekkel ellá-
tott s azokkalbánni tudó egyéneket" kiildjenek, mel-
léjtik ,,szakért tiszteket" állítsanak. (Idézi a levelet
azl,B48. december 15-i megyebizottmányi ulés j"gy-
zókónyve.)

Schlick osztrák csapatainak kimozdulása Kassá-
ró1 Miskolc felé mindenképpen várható volt, ezétt
a toborzások felgyorsítása indokolt volt. A kor-
mánybiztosok és Lenkey Károly szervezómunkája
igen sikeres volt, tíz nap leforgása alatt hatszázad-
nyi katona állt készenlétben, Fizesabonyban. A
századokat három osztáIyba sorozták és ,^rninden
osztály megkapta a maga zászIaját" emlékezett
vissza Lenkey Károly ,,AHonv éd" címri hetilapban
] 869-ben (15-25. szám) kozolt .visszaemlékezésé-
ben, mely Egervári (Potemkin) Odon szerkesztésé-
ben jelent meg..

A hevesi megye bizottmány eredetileg els lép-
cs ben 1848. december 77-re tetvezte 3 ezer nem-
zetórítbaindításátFiszesabonybólésMezótarlénybl,
a december Ll-i felvidéki budaméri utkózet hírére
azonban el rehozták december 15-re a gyulekezést
és másnapra az indulást. Lévai Sándor egri na1y-
prépost, aki az Y. Ferdinánd á|tal j nius 25-én I<t-

nevezett volt csan ádi puspok, Lonovics I zsef &-
sek távollétében afókáptalan helyetteseké nt az egy-
házme gy ét ko rm á ny o zta, szinté n s e gíte ni p rób áIt.
1848. december 16-án kibocs ájtott e1y eg5rházme-
gyei korlevelében - órizze meg e tettét a nemzet
hálás emlékezete - a magyar kormány politikájá-
nak támogatására és fegyveres ellenállásra buzdí-
totta a híveket: ,,Ha a végpusztulástóI menekulni
akarunk, védenunkkell teljes er nkb l magunkat. . ."
S egyrittal mesnyugtatásukra kózolte, ,,miv elaz egy-
házi szolgálatra a hadban is szukség van/ megen-
gedem, hogy a t. lelkész urak híveiket a hadba is el-
kísérj éV'. (Lévay kanonok az e1ri érseki fószékes-
egyhazkéthitszónokáva7,TatarlmrévelésKlampaczky
Lajossal egyutt a szabadságharc leverése után a pes-
ti Ujépuletbe kerult vizsgálati fogságba: Tatár
othónapi bortonbuntetést kapott, lelkésztársa pe-
digKufsteinben kótott ki prédikacióikért.) Lévay Sán-
dor kanonok urat nem ítélték el, de oly nyomás ne-
hezedetttá, hogy ]85o. október 3-án a F káptalan
ulésén maga kérte, hogy ,,pénzviszonyai,tészint más,
lelki nyugalmára érzékenyen hatott korulmények
miatt bizonytalan ideig lehet elvonultságban élni
s e végb l Bogácsra koltozni szándékozék."

Az egri teológusok kozul hárman (Ember Tiva-
dar, Urányi Gyula, Szupkay Viktor) már december
elején beléptek a honvédségbe, viszont a ciszterci-
ta szerzetesek kozul Minikus Vince, a smnázium
koltés zeti tanára az egíi vadászcsapatot választot-
ta. (Emiatt 1849. október 25-én3 évi szigorított szer-
zetesi életmódra ítélte rendje fegyelmi testulete.)

Mészáros Lázár tábornok, aki hadugyminiszter-
ként tagsavolt az OrszágosHonvédelmi Bizottmány-
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nak 1848. december l3-ánátvette a hadrendben Fel-
s -magyarországs- más néven - északi mozgó had-
sereg irányítását, de nem bizonyult sikeres vezény-
ló fótisztnek. Szemere Bertalan országos kormány-
biztos Heves vármegyéhez intézett december 17-i
rendeletében Més zátos j beoszt ását is kozolvén,
arra kérte a Heves megyei onkormányzatot, hogy
,| . . . a í vezérséget átvett Hadugy*iniszte r Mészá-
ros Lázár további rendeletéig gyalog fegyveres ere-
jét egy hely osszpontosítsa - a lovasság pedig azon-
nal... alsó ZsoLcára indíttassék.' A miskolci táborba
Mezót rr l indultak el a gyalogos hevesi nemzet-
rok, számuk a december z1-ijelentés szerint 238

f6. A hevesi lovas sá8 az intencióknak megfelel en
népesebb volt, kozel 7200 f t tett ki. Az egri és gyon-
gyosi vadás zszázad december 21-én érkezett meg
Miskolcta, osszes en 246-an voltak. A lovas nem zet-
rok viszonylag csak utánuk, csak december 2B-án

érkeztek me g a táborhelyre. Mészárosnak decem-
ber végére komoly haderó áIltrendelkezés éte, a hi-
vatalos adatok szerint ennek osszLétszáma 10 511
f t tett ki (gyalo 8sá8 B 035, lovass ág 2039, tuzérség
447),25 lóveg 3 dandárba szervezve.

Y fuatlan el léptetés
Alm á s y P ál ko rm á ryrbizto s h oz e gri száI|ás ár a 1 848 .

december 21-én éjféltájban kopogott be a futárkato-
fld, aki az OF{B elnokének levelét továbbította. Eb-
ben a napi teend k felsorolása mellett szerepelt Kos-
suth azon kérése is, hogy Lenk"y Károly nemzetór
órnagyazonnal jelenkezzennálakihallgatásraPesten.

Lenkey Károly másnap titnak indult Fuzesabony-
ból a korm ányz hoz, a rákovetkez napon, gy éj-
jel23 rakorul ért fel afóvárosba. Abizottmány ép-
pen ulésezett Kossuth elnoklete alatt, amikor a To-
rokors zágotis megjárt elnoki titkár, SzóIIósy Ferenc
(1796-1854) bejelentette az elnoknek Lenkey ór-
nagy érkezését. O nyomban átadta az elnokséget
Nyáry Pálnak, és kulon szob ábavonultazórnagwal.
Kozolte vele, hogy azért hívatta, mivel Esz ék vára
katonailag veszélyeztetve van , astratégiai objektum
parancsnoka Eder Frigyes tábornok magat artásami-
att már nem éIvezi az OHB bizalmát, ezért kérte,
hogy vegye át avárórségfuányítását, egy ttal meg-
kapja honvé d alezredesi kineve zését. Másnap fog-
ja Nádosy Sándot ezredes, a hadugyminisztérium
II. katonai osztáIyánakigazgat ja- egy honvéd al-
tiszt és kozvitéz kíséretében - kézbesíteni ideigle-
nes pesti száIlására a felhatalmazást és a kinevezé-
si okiratot, valamint a vár védelmi koltségeire ki-
utalt harmincezer forintot. ,,Siessen rendelkezési he-
lyére. Isten Önnel!" - brics zott Kossuth. Lenkey
ezt igazi megbecsulésnek tekintette, figyelme arra
is kiterjedt, hogy engedélytkérjen, honvédtiszti egyen-
ruha elkészíttetésére. Kossuth megértette/ nyomban
szab t hívatott, aki levette a méretet. Az alezredes
ígéretet kapott arra is, hogy az űj egyenruha mel-
lett utána kiildik Egerb l csatalovait is Es zéWe.

].B48. december 23-ánreggel hat órakor megérke-
zetta kétfo gat ,postakocsi a két honvéddel, Nádosy

Sándot ezTedes azonban nem volt veluk. Egészen
fél tízig v árt L enkey Károly, amikor elve sztve turel-
mét és bérkocsit hívatott. Bud a várába hajtatott az
eztedes szolg áIatihelyére. Nádosy hrivosón fogad-
ta, átnynjtotta az alezredesi tiszti kineve zési okmá-
nyát, az Eszékre tortén várparancsnoki felhatal-
mazásr l és a hadip énztárr l azonban nem sz lt.
Lenkey Károly erre rákérd ezett, mire roviden
kozolt e:,,Hja! már oda Foldv áry Lujos korán reggel
elindult". Lenkey Károly leírja emlékiratában,hogy
,,b ámultáb an o nké nte len b ele te kinte tt kinev ezésio k-
mányába. A hadugyminiszter Mészáros volt aláfu-
va és a honaéd alezredesi kineaezés, nemzet rségi al-
ezredességre volt átváItoztatva." Lenk"y ezt képte-
len volt fegyelmezetten elviselni, hasonlóan a dél-
vidéki harcok során tortént tobb osszes z lalkozá-
sához tiszttársaival, most is indulatba jott, ,,méltat-
lan kjátszást" emlegetett és a kineve zési okmányt
,,visszadobta" az ezredesnek. Távozásakor - maga
számolt be róla - kijelentette: ,,Nékem ilyen kine-
vezés nem kell; és ha az vtak még máskor is vala-
kitbolonddá akarnaktenni, ne Lenkeyt, hanem mást
válass zanak. Azzal becsapta az ajtót és eltávo zott" .

A vár akoz postakocsiba vágta magát és elindult
haza Egerbe.

Kulonos fintora a sorsnak, hogy a kulonosen
szenvtelen arccal reagáló Nádosy Sándor ezredes
7849-ben januárj ában, amikor szemle tra a Délvi-
dékre kuldték, 8r. Esterh áry Sándorral a bácskai had-
te st p arancsnok áv ale gyutt azonfond orko do tt, ho gy
az e gé sz hado sztáIy b e h ó d olj o n Win di s ch- G r átz tá-
bornagynak. Csak a váratlanul határo zottan kozbe
Iépó gr fVécsey Károly tábornok, LenkeyIános ez-
redes és Bau diszJ zsef századosl s mé8 néhánybá-
tor tiszt támo gatásával tudta megakadáIyozni,hogy
erre sor keruljon: 1849. januát 16-én a verbászi tá-
borból a két íótiszt aztán elt nt.

Lemondás a rendfokozatt l
Lenkey Károly kozvetlenul Karácsony el tt érke-
zett haza. Elhamarkodottan írásba foglalta még
nemzetót órna1ytkineve zéséról tortén lemondá-
sát is, és elkuldte a hadugyminisztériumba . Az e8-
riek pedig számítottak tá, ug5ran pesti távolléte mi-
att nem volt ott Egerben december 23-án a székes-
egyházban, ahol a magyar íegyverek gyózelméért
szentmisét mondott Lévay Sándor nagyprépost rir,
az egyházmegye helynoke -, de hazaérkezése után
1B4B szép Karácsonyán azonban mát részt vett csa-
Iádjával az :Ú;nnepi szentmisén. Lenkey nem soká-
ig maradt tétlen, másn ap ugyanis megérkezett Mé-
szárosLázár hadtestparancsnok levele, aki ,gy Iát-
szik az elhamarkodott lemondást nem vette komo-
Iyan, mert utasította, mivel a hevesi lovas nemzet-

r csapat meg érkezett a táborb a| az órnagy is azon-
nal j elentkezzen Lenkey Károly engedelmeskedett
és december 27-én elindult el Miskolcra. Megérke-
zéseután ott tudta meg, hogy kozben a hevesi nem-
zetórók élére tiszttársát Almásy Bódogot állította a
parancsnok. Nyilvánvaló volt, hogy Mészáros Láz-
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ár azért zokon vette ran gjár I elhamarkodott tor-
tént lekoszonését, ezért napokig nem is fogadta ki-
hallgatáson. Csak a december 29-i szIkszói iitkózet
után, néhány napp aI szakított id t a meghallgatás-
ra.Ez megint balul sult el, Mé száros ugyanis kozol-
te vele: ,,On Bobory Kálmán Lehel huszár ótnagy
dandárjánáI át fogja venni a lovas nemzetóróket."
Ez Lenk.y ónétzetét mesnt sértette,t lságosan hoz-
zászokva a csá szátihader drillj éhez, a beos ztások-
nál szigorrian érvényesített ,,szokásjogho z" , ryost is
hirtelenkedve válaszolt: ,,Bocsánat, Miniszter Ur! En
min ségben id sebb vagyok, mint Bobory, s abba
bele nelR e1yezhetem, hosy ó legyen a parancsno-
kom; kulonben is ismerem egyéniségét kozelebb-
róI". A kihallgatás az udvaron tortént, így tobben
hallották Mészáros v ezérórnagy kemén y v álaszát:
,,N okoskodjék! Ha nem tetszik, arta van az t!
Menjen ahonnan jott! Ilyen egyénekre itten ,gy sin-
csen sz:Ú.kség" . (A, 1809-ben szuletett Bobory Kál-
mán (testvére Gyo.gy is tisztként szolgált) kés bb
a 74. huszát ezr e db en a|ezr ede s lett, é s emlékez e te s
helytállása a tápt bicskei csatában.)

A kassai titktizet
Mészáros Lázár azzala céllal vette átaz ,,észal<tmoz-
gó ser e8" , azaz az északi hadtest irányítását, hogy
december 30-án a magyar csapatok megindulnak
Kassa felmentésére . Atisztek emlékeztek afta|hogy
parancsnokuk kell ónbizalommal rendelkezik, hisz
decemberi kinevezéseko r az alsóhá zban magabiz-
tosan jelentette ki: ,,Ismerem az ellensége s vezétt,
volt szerencsém alatta szolgálni, de mégis remélem,
hogy Isten segedelmév eI, végezni fogok vele, noha
derék katona és Schluckelni (elnyelni - S.S.) fogom
azt a Schlicket".

A Mészáros számára kidolgozott haditervben je-
lent s szerepet szántak a tótzstisztek a nem zetipat-
riotizmusokról oly ismert U^g és Beregvármegyei
nemzet roknek, k kapták feladatul, hogy 1849. ja-
nuár 1-én foglalják eI Eperjest, s onnan kiindulva
támogassák meg a Kass át déIr l támadó f er ket.
Schlick kózben már el renyomult Pest feké,ene ugyan-
is parancsot kapott, d már Miskolc térségében járt,
amikor Sziksz nál beleutkozott bele a mag"yar csa-
patokba. December 29-én, rovid ,,csatapaté" után
kitért, nem uldozte a ma gyar csapatokat, hanem vissza-
tért Kassára. Ennek az volt az oka, hogy futár tján
értesultették Eperjes fenyegetettségéról. Sajnos itt
nem kísérte szerencse a magyar fegyvereket, Eper-
jesnél a magyar nemzet roket visszaverték, ezáltal
Mészáros kétirány támadási terve kivihetetlen
volt. Ísy 1849. janufu 4-éna magyar honvédek dél-
róI indultak el a Kassa elleni rohamra: a bals zát-
nyon Perczel Sándor rn d1y,kózépen Pulszky Sán-
dor eztedes, á jobb szárnyon Dessewffy Aris ztid aI-
e z r e d e s d a n d ár ánakka t o n ái táma d tak. L e nke y Kár -
oly Egerben kiképzettnemzet rei zómében az el -
vé d dandárb an voltak hadrendb e áIIítv a. D e s se w ffy
aLezredes parancsnoksága alatt 230 egri onkéntes
vadász,16o lovas nemzetór és a hevesi26. honvéd-

zászl alj állt, emellett Henrik Rembowsky órnagy
hétszázfós leng"yel légióját is 1201ovas hevesi nem-
zetór támogatta.
A támadást Perczel dand árja kezdte Kassa dél-

nyugati oldalán, ekozben Pulszky egységének ka-
tonái átkeltek a jeges Miszlóka patakon és éppen
az ,,Akaszt hew" megrohamo zásáraindultak, ami-
kor a magyarok bal szárnyán elh elyezked gyalog-
sá8 er s ellenlokést kapott. A kevéss é fegyelmezett
és gyakorlatlan csapatok katonái, amihe z hozzájá-
rult Mászáros Lázár rossz parancsnoki ténykedése
is, pánikszerrien megh átráltak. A jobb szárny meg-
futam odásában a Heves megyei lovas nemzet rok
jártak az élen, magukkal rántva abalszárnyat is. A
ma1yar csapatok legalább kétszáz halottat, otszáz
foglyot és tíz lóveget veszítettek.

Korm ánybizto si rendeletek
1,849. január 5-én a császári csapatok megsz áIIták a
fóvárost, majd Hatvan vonalában el renyomultak.
Halasy Gáspár Heves megye másodalispánj a 1,849.
j anuár 25 - énj elentette Ko s suthnak, ho 8y S chult zig
tábornok katonái már Hatvanba érkeztek. Az oszt-
rák hadtestparancsnokság mellé rendelt Mátyus
császáribiztos rendeleteket ktild tt a megyebizott-
mányhoz, melyben behódolásta sz lította fel. 1849.
január 23-án e tárgyban ezért osszeult a meg"yei on-
kormányzati testulet, s ,,rneg1yózódvén az osztrák
császári hadsereg gyózelmes el renyomulásfu I, d
fegyveres trilnyomó er nek ellent nem állhatv án, a
szigorri kéntelenségnek hódolyd" , tudomásul vet-
te a rendeleteket, és a politikai foglyokat is szaba-
don bocsájtotta. Kossuth értesulve a behódolásról,
felháborodott hangri dorgáI levelet intézett a he-
vesiekh ez és kozolte/ nyomban kormánybiztost fog
kineve zni a rendcsinálásra. Azonnal hívatta Eger
országgyiiLési képvisel jét, Csiky Sándoft,sí1y sz Lt

hozzá; ,,Onnek ismert hazafi i erélyét híaom fel" és
megbízoma korm ánybiztosi teend k ellátásával. Oly
hírt kaptam, hogy ,,... a mrilt id kb 1 dics emlé-
keket felmutató Eger városa, a kornyékbeli népnek
indolentiája (kozombossége - S.S.) miatt kénytelen
a legkisebb ellenállás nélkul falai kózé fogadni az
onkény zsoLdosait". Kérte, hogy kelljen miel bb tra.

Halasy másnap jabb levélben táj ékoztatta Kos-
suthot, ho5y Kápolna kozségben két tiszt vezény-
lete alatt megjelent 60 osztrák vasas katona és az
elolj fu ságtól ote zet emberre szállást, 100 akó bort
és 60 óI t zifát rendelt, amelyet megkaptak. Ebb 1

nyilvánvalóv á váIt, hogy a kis létszámri ellenséges
er knek sem tudnak ellenállni szervezetlenul a kóz-
ségek . Ezért Kossuth Halasy jelentésér 1 másolatot
készítetett Csiky Sándornak és utasította, ,,intézked-
jék gy,hogy a még netalán magokat el adandó
hasonló esetekben a nép onerejével semmisítse meg
az ellenségnekilly apr bb, de ha lehet, nagyobb csa-
patait is. Ha minden helység illy érzelemt l lelke-
sítve egyenként csak 60-100 emberét elpu sztítja is
az ellenségnek, nincs azon foldi hataloffi, melly le-
igázhassa a csupán védelmére folkelt nemzetet" -
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írta levelében. Csiky Sándor korm ánybtztos ekkor
már tban volt Egerbe: janu ár 23-án Gyongyoson
tiínt fel, január 24-25-én Tis zafireden Íntéikedett
aTisza-átkel hely megerósítéséróI, s azt kovet en
utazott sz:Ű.l vátosába. Jelent s szetepe volt abban,
hogy Heves várme gye 1849. január 29-én megtar-
t9tt jabb me8yegyrilése a korábbitól gyokerésen
eltér en foglalt áIlást. Határozatilag kimondták
Halasy G ásp ár má s o dalisp án elóterj e s2 té s ét e,ho gy
minden tisztvisel nek polgári és hivatali kotelessé-
8e ,Az ellenséges csapatoktól érkezend rendelete-
ket nem teljesíteni" .Egyben fels z tították a lakoso-
kr!,,hogy ,,dzellenségnék apt s,s erejuket felul nem
mriló csapatjait megverni, elfogni... megsemmisí-
teni igyeke zzenek'. D ntottek rijabb nem zetórcsa-
patok felállít ásár lHatvanban, Szolnokon ésTisza-
fureden. A meg"ye egyrittal ma gyarázkodó levelet
intézett a Honvé d elm i Bizottmán yho z Debre cen-
be, s az ellenséggel szemben tanrisított eddigi en-
gedékenysé8ét,,szigorri kénytelenítésnek" név ez-
te._Egytlltal a kiadásokra 12 ezer Ft segélyt kért, mi-
vel korábban ,,dz ellens ég kózeledtekor-a felszere-
10Ji pénz\árban lév 25 ezer pFt osszeget a megye
a Ho nvé delm iBizottmányhozelkuld otie" . A s e gély
kiutal ása hamarosan megtortént, egy katonai kOi-
házat állítottak fel bel le.

C siky korm á nybizto s gyako rla ti a s a n intézke d e tt,
január 29-én a szabadcsapatok felállít ására kért 25-
30 tob orz ta megyétóI.Kozbe njárásáraa janu ár 30-
i egri nép8y lésen kihirdették a pontosan kidolgo-
zott mozg sítási rendeletet. E szerint Egerben ha-
ralr$sz ra, valamint a várban elhely ezett 3 tarack
lovéseire azonnal koteles volt a lako-s sá1a négy ki-
jelolt gyuleke zésicsomóponton megjelenni. A áégy
csapatot az Erseki Lyceum el tti téren kellett egye-
síteni. Az osszevont népfelkel egység parancsno-
kának Kiss János ny. s2ázadost kérték Tel. A nép-
gy Iés kimon dta, az ellenség tevékenységének ga-
tolására és zavarására minden eszkózt igénybe kel
venni: ás ,_kapa, vasvilla, ferdített kasza, céákány,
fokos, csépl és minden egrréb aratóe szkózfegyver-
ként szo|gáljon. A városbá érkezó minden uTás el-
lenórzésére és a szállítmányok átvizsgálásfuahat em-
berb l áll rcsapatot állítottak fel ai Egerbe vezet
utak csomópontjainál. Eger a mag"yar kátonák segé-
Iyezésében is kive tte részét. Szemere Bertalan kór-
Ti"ybiz to s 78 49 . j anuár 25 - énj e l e nte tte S z e ntiv á nyi
Ká1olyGomormegyeif ispánnak,kés bb erdélyikor-
mánybiztosnak, hogy Egerb l tba indított a honvéd-
sé8 számárra ,,1000 k b l életet" és 6-700 pár csizmát.
Az 7849. február 5-i branyiszkói utkozet után

Schlick tábornok hadteste elh aryta Kassát és a ko-
zeledó Gorgey Artrir serege elÓl kitért délnyugati
iránybáfl, Ísy kikerulte Górgey és Klapka csápáta-
inak szorítását,s arra torekedett, hogy mietOUb égye-
suljon Windisch -Grátz Pestr 1 mái-kimozdultéa-
pataival, mely Gyongyos felé tartott. S az id kóz-
ben császári kézbe kerult szolnoki lnídfó védelmé-
re Jellasics hadtestét hagyt ahátra. Dembinski fópa-
rancsnok haditerve az volt, hogy az Egerb l Gyón-

gyoson át Pestre vezetó országírt mentén mérjenek
u_Fugyar._csapatok megsemmisító erej csapás t az
ellens é.g fóer ire. De mivel aTiszajobb par$an fel-
vonul mlíyar csapatok |étszáma áltgháladta me8
a 35 ezer fót, vagyis nem volt jelentósebb, mint á

\ét egyesulni kés zíJ.l osztrák eró, a lengy eI fótiszt
yw rendelkezett: ahhoz, hogy a f cs apás irányá-
ban er folényt biztosítson, a {ótámadás megk erdé-
se el tt Vécsey és Damjanich Szolnokkal siemben
helyezked 72 ezer fónyi egysége inté zzentuntet
támad ást Szolnokon át Pesf felé. Ezzel hitessék el,
hogy Szolnoknál a magyar sere8 fóer i harcolnak,
s ezzel vonják magukra a Gyongyos felé tor oszt-
rákok e8"y Észét A katonai lépéóek a polgárikóz-
igalgatá st is érinte tték : "1,849 . február 1 0- énJ elente t-

19 R.p9czklr Ferenc Heves megyei kormánybiztos
Kossuthnak, hogy B-án megérkezett Egerbó és in-
tézkedett a megye székhelyének áthe|yezésér l Ti-
szafiredre. Jelezte aztis, hogy Lenkey Károly nem-
zetór alezredesre fontos szerve zésifontos feíadato-
kat kíván rábízni. kossuth hrivos tart zkodással vá-
laszolt: ,,Lenkeyre nénre,ki a Schlickelleni els expeditio
után mé8 nemzet rségi tisztsé géróI is lemondott,
mindaddig_sem,mi megbí zástnem adhatok, míg le-
mondásának mibenlétét,indokait nem o smerem.Óly
eryzéngkbe, kik e8y vesztesé8 után lelépnek, a 8yÓ-
zelemkor pedig i9mét visszatérni akarnak, jogoíUi-
zalom nemigen lehet. Azért kérek e részb'eifelvi-
lágosítást."

,,Titokszeríi íogsá1"
Repeczky Ferenc korm ánybtztos Tis zafireden Lip-
cseiImrénél,m9gyebizottmányibarátlánáIszáIltme&
s o tj kap o t t szállás t L e nk. y Károly i s. Rep eczky,Ko Í-
suth utasításának megfelel en Lenkey Káro$ min-
d"tl:pését ellen rízte.Lenkey emlékiratában meg-

"Tlr!r: 
hogy ,,titoks zertifogság ár l" Lipcseit 1 érté-

sult.Kossuthblzalmatlanságaaialezredestránt,occsé-
nek Lenkey Jánosnak március 15-én tortént tábor-
noki kinevezését kovet en is tartott mé8. Lenkey
tábornok ugyanis kérte Kossuthot, hosy helyett-e
bátyját - ezredesi rendfokozattal - neveizékki he-
lyére a Hunyadi-huszátokhoz. Az 1849 . március 29-
én kelt ezeft .ha du gymini sztéiumi fo galm azv ány,mely
Kossuth kiegészítését is tartalm az2a, az elólépteté-
sek terén alkalm azand irányelvekr óI sz tva i<onk-
rétan kitér Lenkey IGroly ugyére. ,,Miolta a hadseregnál
va8"yok-sz rta be Kossuth vélemény ét-,alkalrnam
van tapasztalni, hogy a tisztikar j szellemét s az-
zal egyutt az egésznek katonai fegyelmét, semmi
annyir1 9 olly hamar me8 nem ronqa, mint a be-
sz rásokból [Einschub] keletk ezóingerultség. - Na-
gyon kedvetlen dolognak tartom ait, hogyá tiszti
kinevezésekre alulról adassék impulsus; áe éppen
azértmrilhatatlanul szukséges, ho8y hol csak lehet,
a_zászlóaljaknál s illet le1 ezTedeknél megurulen-
dó tiszti helyek mindig ugyan azon zászl alj va8y
ezred illet rangfokozatí tisztjei kozul tolteósenék
be, s.egyáltalában az el léptetésekre nézve olly szi-
gorri igazságot kovessunk eljárásunkban, mis zednt
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alkalom ne adassékaz eléguletlens égte, mert a szo-
ros igazság legbiztosabb óvó szer az alárendeltek hí-
vatlan avatko zása ellen.

Lenkey [Jáno s ], mid ón tábornoknak kin ev eztete tt,
azt kérte, hogy helyébe a Hunyadi-huszárokh oz,
testvére neveztetnék ki ezredesul s eztedparancs-
nokul .Táiékoztam magamat azon ezted tisztikará-
nak szellemi viszonyaibary s gy találtam, hogy Lenkey
ebbeli kíváns águnem teljesíthetó anélktil, hosy ab-
ból atisztek kozott, a rendet és fegyelmet meginog-
tat , s az egész ezredjó hangulatát megzavar bé-
kétlenség ne kov etkezzéI<' .

Ezredesi el léptetés
Hamarosan azonban a hadi helyzet miatt válto zás
torténik és Kossuth Lenk"y Káiolyt magához ren-
delte Debrecenbe. A kih allgatásra azonban csak áp-
rilis 2-án kerult sor. Kossuth titkár Szóll ssy igen
kora reggel jott étte, mé8 szurkulet volt, ezért a kor-
mányz gyertyavilágnáI fogadta. Els szavai rávi-
lág;tották arífu hogy mi tortént s miért oldódott fel
hirtelen a bizalmatlanságiránta. A kormányz így
sz It: ,,Ezredes rir! T 1 szerénységének koszonheti
a haza, hogy Eszék vára elesett". Lenkey meg-
konnyebbult, ekkor értette meg, hogy a Més záros
Lázár áIta| elózó napon kozolt j hír, ezredesi kine-
vezésér 1osszefuggazzal,hogy a kormányz e gesz-
tussal kozvetetten azt is elismerte, hogy a helyette
m e gle p e té s s zetuen E sz é kr e kin e v ezett v ár p aranc s -
nok, Foldv áry Lujos eztedes kudarcot vallott. Meg-
érkezett a szolgálati jelentés: az oszúák csapatok,
amelyek Laval Nugent von Westmeath (Ballynacor/
Irorsz ág, 1777. - Károlyváros, 1862.) gr f , császáti
és királyi tábornagy , a 3}.gyalo gezred tulajdonosa
parancsnoksága alatt 7849. január 30-án megsz áIl-
ták Pécset , majd ostromgyiirtibe zárták Eszék vá-
rát, most bevonultak oda. Foldv áry eztedes, dmint-
egy háromezer fónyt magyar várórség parancsno-
ka február 13-án - buntetlenség fejében - átadta a
várat.

,,Fortes fortuna adhlvat" (Bátraké a szerencse) -
írta a római kolt Marcus Terentius Varro. Lenkey
Károly sorsában most tényl.g szerencsésen fordult
a ,,kocka". Kiderult, hogy minden korábbi megle-
p cselekedete ellenére eddigi harctéri szol gálata és
h a d s e r e gs zerv e zó mu nk áj a alapj án élv e ziko rm á n y
h an ga d óina kbizalmá t. Mészáro s Lázár ha du gymi-
niszter Kossuth Lujoshoz intézett április 5-i levelé-
ben maga ismerte el, hogy ,,akormány Lenkeyt mi-
nél el bb alkalmazniajánlotta" számára. Erre most
lehet ség nyílott, |7wanis Mezey Károly alezredes
a 10. huszárezred (Vilmos huszárok) parancsnoka
78 49 f ebruárj ának 28 - ánM ez kóve s dn él szer zettsri -
lyos sebesulése miatt beosztását nem tudja ellátni,
legalább két hónapig szolgálatképtelen, ezétt he-
lyettesítésére surg sen vez ényló tisztet kell állítani.
Ig5r Lenkey személye kerult a fig5relem kozpontjá-
ba, ezért ko zóIte Mészáros/ ,,j nak láttam Lenkeyt,
mint kimrivelt régi katon át és j hazafit a Honvé-
delmi Bizottmány helyben hagy ásamellett ezredes-

sé el léptetni." Az ezredesi el léptetés 1848. április
2- án kelt. Mészáros ere detile g a 1,3 . huszár ezr ednél
számolt vele, de most Mezey helyére állította. El-
lentmondásos Kossuth reagálása: április 3-i levelé-
ben mé8 aztkózolte Mészárossal, hogy,,Lenkey test-
vérét eszem ágában sem volt a'1,3. huszárezredhez
besoro zni, s mint nem is soroltam be, hanem a 10.
huszárezredhez,mely el terj esztésem a Honvédel-
mi Bizottmány által elfogadtatott..." Ennek ellené-
re Mészáros megtudta, a,,Kormányelnok és Gor-
1ey tábornok szavát adta..., hogy oda semmiféle
idegen be nem fog soroztatni". Err l azonban ,,ttJ-
dósítani nem mélt ztattak' , írta április 5-i ma 1ya-
rázkod v áIaszlevelében.

Áilom ány1y lés
Lenkey Károly ezredes kineve zése után Debrecen-
b I elindult j állomáshelyére Vácra, hogy átvegye
a Kmety Gyoígy ezredes hadosztályába (3 osztáIy-
ból állt) besorolt 10. huszárezred parancsnoki be-
osztását. Yác ekkor már szi|árdan ma1yar kézben
volt: az április 7-én tartott haditanácsban kerult el-
fogadásra Gorgei Art rr azon javasolta, hogy mie-
1 bb keruljon sor az osztrák seregek által szoron 8a-
tott komáromi vár felmentésére. Ehhez Aulich tá-
bornok az ellenség 

^yugtalanítása 
s félrevezetése

célj áb I maradjon Pest kornyékén, dz els , harma-
dik és hetedik hadtestek, Klapka, Damjanich és Gás-
pfu (utóbb Poltenberg) vezérlete alatt Vác felé vo-
nultak, és a várost április 8-án megostromolták és
elfoglalták. Ekkor sebesult meg halálosan a császá-
riak részér 1 Gotz tábornok a csatamezón.

Lenkey Károly ezredes április 15-én érkezett meg
huszárjaihozYácrd, s vette át másnap Károlyi szá-
zadostól a parancsnokságot. Trilságosan nem lep -
dott m $, hogy a régi császári tiszt aztbizonygatta
neki, hogy ,,alegénység nem tud a magyar vezény-
lethez szol<rt7" , ezért németul adja ki a vezény-
sz t. Lenkey erre elmosolyodott, nem sz ltsemmit,
de amikor elószór ellovagolt bemutatkozásul kih -
zott karddal katonái elótt, s rovid beszédet inté zett
a katonákho z, utána kiadott néh ány az alal<tkikép-
zésen alkalm azott v ezénysz tmag"yarul. Emlékira-
tában leírja, orommel |átta, hogy a gyakorlat,,teljes
megelégedésére hajtatott végre a már j lbegyakor-
lott huszárok áItal,akiknek arcár I amag"ya r v ezény-
sz ra a honvédlelkesedést olvas tale". Miel tt az ez-
rednek ,,Oszohj!" -tvezényelt volna, kihirdette a ka-
tonáknak, hogy ezennel, minden f tis zt és altiszt
magyarul koteles vezényelni. Erre a legénység ,,a
leghangosabb éIjen rivalgással fej ezte ki oromét" -
emlékezett vissza idóskorában a váci epiz dra.

Tábornoki elig azitás
Lenkey Károly eztedes a szolgálati szabályzatnak
megfelel en két nap mrilva lóháton Lévára uta zott
eligazításra, s egyrittal bemutatkoz tisztelg láto-
gatásra és Gorgei Artrir tábornokhoz, a fel-dunai
mozg hadsereg parancsnokához. A f vezért a fó-
hadisz áIlásánáprilis "1,8-án,du. 1,5 rakor kereste fel.
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Gorgei az asztalf n ult tisztjei társ aságábdfr, jobb-
ján Nagysándor J zsef,baljánDamjanich János,
mellette Leininger-Westerburg Károly tábornok ult.
Épperl az ebéaét fejezték be."Lenk 

"y 
rcaroly ezre-

dest bemutatták Gorgeinek, aki beszélgetést kezde-
ménye zeft.nyomban. Megértést kéft.,hogy noha Lenkey
kineve zése tíz nappal korábbi, mint Kmetty ezre-
desé, tehát ó a rangid ós, a hados ztáIyparancsnok-
ságot mégsem rábízta. Kmetty tobb utkozetben bi-
zonyíto tta o s sz e f orro tt s ágát ka to n áiv al, ezért don-
tott mellette. Kérte, hogy Lenkey a lovass á8a pa-
rancsnoki beosztást fog adja el. Lenkey katonásan
v.álaszolt: ,,Tábornok tir, nem csalatkozotthazah -
ságomban; én sem magas áIlásért, sem díjért va1y
nyervágyb 1 [nyereségvágyból] hazámat nem szol-
gálom, hanem honfi i kotelességként veszem..." E
szavakra - Gorgei kivételével - a tisztek felugrot-
tak, s Lenkey egé szségére urítették poharukat, majd
me gin vltálták korukb e . Kulo no s en Na gysándor Jó -
zsef tábornok volt elózékeny, k azonos ezrednél
szolgáltak tizenot éven át az 1920-30-as években.
Másnap, azaz április 19-én Lenk"y ismét megjelent
Gorgei hadi szállásán, hogy elbrics (lzzon M"gl"p-
ve látta, hogy a vezérkar valamennyi tisztje egyut-
tes tan ácskozást tart a fóvezét jelenlétében. Gorgei
az asztalnál Lenkeyt jobbj ára ultette. Az estebéd a
vége felé járt, amikor bejelentette azugyeletes tiszt,
futár érkezett Debrecenb óI, majd átnyrijtotta a cso-
ma gkuld emé ny t, G orge i szárnys e gé d ének Molnár
Ferdinándnak. O kinyitotta a csom agot, amelyben
a Marczius 15. cím ii lap friss szám{volt, s e2t át-
ny jtotta f nokének. Gorgei azonnal elkezdte átol-
vasni. Minden szem rá tekintett, egy pontn ál ,,eI-
mosolyodott" - emlékezett vissza Lenkey -, ezzel
kulonosen felhívta Bay er I zsef ezredes figyelmét.
Bayer eztedes, aki - , zokás szerint felvilágosodott
állapotván lévén" - írta Lenkey oregkorában ironi-
kusan , céIozva arra, hog,y a tábornok igen szerette
a ,,lélekemel " italt hirtelen ekkor ,,d csendet
me9zavará, s ekként sz lt: ,,Was schreiben diese
Kerin [Kerle] in Debre citt?" (Mit irkáln ak ezek a
fickók Debrecenben?). Gorgei odanyLrtotta az j-
ságot Molná t szátnysegédr-,ék, s táparáncsolt: ,,Oi-
vassa és magy arázza meg szoms zédjának a lap tar
talmát" . Bayer borg zós szavai, ,,d debreceni kor-
mány irányában tanrisított illetlen kifej ezése" meg-
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dobbentették Lenkuy ezrede st, azt írja emlékiratá-
ban, hogy ,,vér szokott az arcába, azonban nehogy
magát elárulja, hirtelen felvevé pohatát, s ki ríté" .
Molnár Ferdinánd szárnysegéd átfutot ta alapot, maj d
németre fordítva hangosan felolvasta a lup cikkét,
mely az április 1,4-i Fuggetlenségi Nyilatkozat or-
szággyrilési elfoga dásár l tudósított, s lefordította
sebtében a nyilatkozat szovegét is. Bayer meghall-
gatta, majd kurtán így felelt: ,,tJnd diese Kerle
fragen uns 9ar nicht. Wartet! wir werden euch in
Debrecin bald ausseinander treib en" . (Ezek a fic-
kók egyáltalán nem kérdeznek minket. Yárjatok!
hamarosan benneteket mi szétkergetunk.) Lenkeyt
rendkívul meglepte Bayer eztedes politikai
pokhendiség e," ereiben meghtilt avét" -írta- a tob-
biek is morgolódtak s //csendes z ,gásban társalog-
taV' tovább. Hamarosan Gorgei Artrir felállt az asz-
taltól, erre szétos zlott a társasá1.

Lenkey áprllis 19-én reggelágy dorgésre ébredt,
azonnalaf hadiszállásra sietett. Látta, hogy azud-
var tele van po88y ászos kocsikkal és felnyergelt 1o-
vakkal. Gorgei regge$e elfo gyasztásátkóvet en nyom-
ban kardot kótott és indult torzskarával,Lenkey nem
tudta az ticélt. Ő *uga felult lovára és a csata ro-
buj felé sietett: Nagysarlónál hallotta sebesult kato-
náktól, hogy az osztrákok már a 2-1k áIIásb 1 is ki-
vetettek. Ekkor elindult keresni egy magaslatot,
hogy megszemlélje Damjanich katonáinak kuzdel-
mét, egy kerítéssel ellátott árok átugrása kozben,
azonban lova els lábára megsántult, így az ezte-
des gyalogvezetve lovát foglalt el e5y magaslati pon-
tot és csak távcsovén keresztul tudat kovetni a csa-
ta kimenetelét. Utólug tájéko ztatták, hogy Damja-
nich tábornok április 1,8-án, a Gorgei f ve zérsége
alatt áIl hadsereg derekávalmég Kálnátr tanyázott,
de miután megtudta, hogy kb. 20 ezer császárika-
tona Nagysarlón állomásozik, Aschermann tábor-
kari tórzsfónokhaditervénekmegfelel en április 19-
én hajnalban katonáival megtámadta az ellenséget.
Iszonyrian nehéz harcban, kartác szápor kozt, oly
vakmer en rohantak el re, hosy délfelé már az el-
lenséget megtorték, azokfutásnak eredtek, s a hely-
sé8 a magyar sereg birtokábajutott. Lenkey Károly
ezután gyalog mé8 visszatért Lévára, mald lóra ult
és Vácra vágtatott egységéhez.

(A tanulmányt a noaelnberi számunkban folytatjuk)
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A kossuth téri sortííz után
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